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SAĞLIKTA İŞ HUKUKU VE SENDİKA İLİŞKİLERİ  
Önder KAHVECİ 
Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı  

  Sağlıkta iş hukuku ve sendika ilişkilerinde öncelikle incelenmesi gereken en önemli 

nokta, kamuda sağlık hizmetini veren personelin istihdam modelleridir. Çünkü farklı istihdam 

modelleri nedeniyle, sağlık çalışanları farklı statülere ayrılmışlar ve farklı kanunlara tabi 

olmuşlardır. Bu nedenle öncelikle sağlıkta istihdam ile ilgili olarak genel bir profil çizmek 

gerekmektedir.  

Bu bağlamda, ülkemizde sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı, Üniversite, Milli 

Savunma Bakanlığına bağlı ve özel sektörün sahibi olduğu sağlık kurum ve kuruluşlarında 

görev yapmaktadırlar. Bu kurumların dışında sayıları az olmakla birlikte belediyelere, 

yabancılara ve azınlıklara ait olan sağlık kurum ve kuruluşları da bulunmaktadır. Tüm bu 

kurum ve kuruluşlarda yaklaşık olarak 400 bin sağlık çalışanı istihdam edilmektedir.  

ülkemizde sağlıkta,  hem kamu hem de özel sektör için insan gücü planlaması yapıldığı 

söylenemez.  Bugün ülkede hekim eksikliğinin tartışılması ilerleyen süreçte hemşire ve ebe 

açığının ortaya çıkacak olması bunun bir örneğidir.    

Özel sektörde sağlık çalışanları  SSK’ya bağlı işçiler olarak istihdam edilmekte iken 

Kamuda sağlık personeli; 

• 657 sayılı kanunun 4/a maddesine göre istihdam edilen devlet memuru  

• 657 sayılı kanunun 4/b maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel  

• 209 sayılı kanunun 5 maddesine tabi olan personel (giderleri döner sermayeden 

karşılanan personel) 

• 4924 sayılı kanuna tabi (Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli) 

Sağlık Personeli  

• Vekil Ebe ve Hemşire olmak üzere 5 farklı biçimde istihdam edilmektedir.  

 

2007 yılı sonu itibariyle  Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarda; 

• 657 sayılı kanunun 4/a maddesine göre istihdam edilen devlet memuru sayısı 259 

bin 100,  

• 657 sayılı kanunun 4/b maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel sayısı 

34 bin 189, 

• 209 sayılı kanunun 5 maddesine tabi olan personel sayısı 3 bin 823  
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• 4924 sayılı kanuna tabi (Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli) 

Sağlık Personeli sayı  15 bin 582  

• Vekil Ebe ve Hemşire Sayısı 2 bin 950’dir.  

Ayrıca bunların dışında Türkiye’de yabancı doktor çalıştırılması gibi düşüncelerde siyasi 

irade tarafından dillendirilmektedir. 

 

   İstihdamda bu kadar farklı yapının oluşması, personelin arasında mali ve sosyal 

haklardan çeşitli dengesizliklere sebep olduğu gibi personelin hukuki tabiliği açısından da 

kargaşaya sebep olmaktadır. Bu kadar farklılık neticesinde yapılan değişikliklerin hangi 

personeli kapsayıp kapsamadığı, kimin ne ölçüde yararlanabileceği belirsiz bir hale gelmiştir. 

Örneğin YÖK tarafından herhangi bir mesleki üst öğrenim, sağlıkla ilgili bir üst öğrenim 

kabul edildiğinde bundan kadrolu personel yararlanabilirken, sözleşmeli memurlar istifade 

edememektedirler. Ayrıca döner sermaye ödemelerinde de mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar 

nedeniyle bu tür problemler ortaya çıkabilmektedir. 

 

Farklı istihdam modelleri nedeniyle oluşan hukuki farklılıklar da sağlık sistemi içinde 

ciddi bir kargaşaya yol açmaktadır. Ayrıca açılan davalarla, çalışanları ilgilendiren bir çok 

yönetmelik ve genelgenin iptal edildiği de göz önüne alınırsa, Sağlık Bakanlığı’nın iş hukuku 

düzenleme bakımından yeterince iyi bir performans ortaya koyamadığı gözükmektedir. Tüm 

bu sorunların temelinde personelin aynı iş yerinde, aynı işi yapması fakat farklı mevzuata tabi 

olması yatmaktadır. Sağlık alanında tayinden, maaş farklılıklarına kadar olan geniş bir 

yelpazede yaşanan tüm sorunların kaynağını bu çerçevede ele almak gerekmektedir.  

 

Sistemin düzene kavuşması ve sağlıkta iş hukuku anlamında bir birlik sağlanmasının 

tek çözüm yolu tüm  personelin aynı mevzuata tabi tutulmasından geçmektedir. Bu nedenle de 

sendika olarak bizimde savunduğumuz gibi mevcut kadrolu memur (657-4a maddesine göre)  

istihdam modelinin sağlıkta uygulanan tek model olması gerekmektedir. Böylelikle personel 

hem tüm mali, sosyal ve hukuki haklar bakımından mağduriyete uğramayacak bir biçimde 

eşitlenecek, hem de diğer kamu çalışanları ile aynı kanuna tabii olarak hiçbir hak kaybına 

uğranmayacaktır.  

 

Sağlıkta iş hukuku uygulamalarını çalışanlar adına takip etme, yapılması gereken 

düzenlemelerle, sistemdeki aksaklıklar ile ilgili bir görüş ortaya koymak ve üretmek 

sendikaların öncelikli amaçları arasındadır. Bu nedenle sağlıkta iş hukuku uygulamaları ile 
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sendikaların önemli bir ilişkisi vardır. Bu konu ile ilgili olarak değerlendirmeden önce Sağlık 

alanında sendikal sürecin tarihçesi ve mevcut sendikalarla ilgili bilgi vermek oldukça yararlı 

olacaktır.  

 Sağlık hizmeti sunan personelin, karşılaştıkları sorunların çözümü için bir araya 

gelmelerine ilk olarak dernekleşme biçiminde, 19.yüzyıl sonlarında rastlanmaktadır. Bu 

dönemde, kurulan dernekler daha çok mesleğin haklarını genişletmek, meslekte çalışanların 

özlük sorunlarını çözmeye ve istenmeyen tayinleri engellemeye yönelik çalışmalar 

yapmışlardır. Genel olarak sağlık çalışanlarının bir araya geldiği bir yapılanma 

gerçekleşmemiştir. Örneğin  “Türk Hastabakıcı Hemşireler Cemiyeti” 1933 yılında 

İstanbul’da kurulmuştur.  Sağlık Memurları Cemiyeti’nin kuruluş tarihi 1946’dır.  

  1947 yılında 5018 sayılı Sendikalar Yasası’nın kabul edilmesinin ardından Türkiye’de 

işçi sendikacılığı resmen başlamış fakat sağlık çalışanlarının bir sendika etrafında birleşmeleri 

1954 yılında olmuştur. İstanbul Sıtma Savaş ve Hastane İşçileri Sendikası bunların ilkidir. 

Daha sonra, 1961 yılında, İzmir’de kurulan Türkiye Sağlık İşçileri ve Müstahdemleri 

Sendikası’nın etkinlikleri görülmektedir.   

 İşçiler için sağlık alanında  sendikal örgütlenme 1970’li yıllarda tamamlanmıştır. 

Fakat kamu çalışanı olarak görev yapan sağlık personeli için sendikal örgütlenme adına ilk 

girişimler  bundan yaklaşık 20 yıl sonra başlatılmıştır. 1987 yılında akademik düzeyde 

başlayan tartışma, kamu çalışanları arasında yankı bulmuş, Anayasanın 90.maddesi ile 

Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmelerden yola çıkılarak başlanan sendikalaşma 

süreci, vakıflar aracılığıyla ile ilk adımlarını atmıştır. 

   

 1992 yılında  uluslar arası sözleşmelerden doğan haklar kullanılarak Türkiye Kamu-

Sen bünyesinde Türk Sağlık-Sen kurulmuştur. Türkiye’de bugün sağlık alanında kamu 

sendikacılığına baktığımızda 3 büyük sendika vardır. Bunlar büyüklük sıralarına göre Türk 

Sağlık-Sen , Sağlık-Sen ve SES’tir. Bu üç büyük sendikanın dışında resmi kayıtlara göre 

Birleşik Sağlık-Sen, Sağlık Bir, Bağımsız Sağlık-Sen Hür Sağlık-Sen olmak üzere sayıları çok 

az olan 4 sendika daha faaliyet göstermektedir.  

 

 1995 yılında sendikaların baskısıyla Anayasa’da değişiklik yapılarak sendikalar iç 

hukukta yasal bir zemine kavuşmuşlardır.  Bu haktan tam 6 yıl sonra 2001 yılında çıkartılan 
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4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunuyla birlikte sendikalar yasal süreçlerini 

tamamlamışlardır.  

 

  İşveren olarak kamu ile sendikaların ilişkileri, sendikaların görev ve yetkileri  4688 

Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununu ile belirlenmiştir. Bu kanun, kamu 

sendikacılığı açısından çok büyük bir ilerleme sağlamasına rağmen eksikliklerinin 

giderilmemesi nedeniyle önemli handikapları da içerisinde barındırmaktadır. Örneğin bu yasa 

ile sendikacılığın temeli olan  toplu sözleşme yerine toplu görüşme yapılması öngörülmüş ve 

memurların pazarlık gücünü arttıracak grev hakkı düzenlenmemiştir. Yine bu yasanın 15. 

maddesinde yer alan üye olmaya dair kısıtlamalar nedeniyle geniş katılımlı bir sendikal 

örgütlenme sağlanamamıştır. Yine yasa nedeniyle bağlayıcı olmayan Uzlaştırma Kurulu 

Kararları neticesinde her yıl yapılan toplu görüşmelerde memurlar adına özellikle mali 

konularda hükümet tam bir pazarlık noktasına getirilememektedir.  

 

  Özellikle toplu görüşmelerde sendikaların elini zayıflatan bu eksiklikler nedeniyle 

mutabakat sağlanmamaktadır. Yapılan 6 toplu görüşmenin 5’inde uzlaşma olmaması ve 

Uzlaştırma Kurulu Kararlarına da siyasi irade tarafından uyulmaması bunun en somut 

göstergesi olmuştur.  

 

Genel hatlarıyla ifade ettiğimiz sendikaların sağlık alanındaki işlevlerini ve işveren 

olarak idare ile olan ilişkilerini iki başlık altında incelemek gerekmektedir. Bunlardan 

birincisi üyelerin mağduriyetlerinin önlenmesi ve yeni kazanımlar elde edilmesi için, 4688 

sayılı yasanın verdiği haklar çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlarla nezninde 

gerçekleştirdiği faaliyetlerdir.  

 

Bu anlamda sendikaların Sağlık Bakanlığı ile çalışanların sorunlarının çözülmesi ve 

hak kayıplarının önüne geçilmesi noktasında bir araya geldikleri 2 kurul ve 1 komisyon  

vardır. Bunlar; Kurul İdari Kurulu, Disiplin Kurulu ve Döner Sermaye Komisyonudur. 

Bunların içinde tüm personelin sorunlarının görüşüldüğü en önemli kurul ise yetkili sendika 

yönetim kurulu ile Sağlık Bakanlığı üst düzey bürokratlarının bir araya geldikleri Kurum İdari 

Kurul olmaktadır. Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelin 

genel sorunlarının görüşüldüğü yılda iki kere toplanan bu kurulda önemli kararlar imza altına 

alınmakta, fakat uygulamaya geçirilmemektedir.  
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Kurum İdari Kurul toplantılarının esaslarının 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları 

Kanununda belirtilmesine rağmen, kurumların bir çoğu bu esaslara uymamakta, toplantıları 

keyfi olarak geciktirmekte  veya düzenlenen toplantıda alınan kararları uygulamamaktadır. 

Sağlık hizmet kolunda yetkili sendika olarak katıldığımız Kurum İdari Kurul toplantılarında 

da imza altına alınan kararların hayata geçirilmesinde ciddi sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. Her 

toplantıda idareye daha önceki toplantılarda alınan kararlarının önemli bir kısmının hayata 

geçirilmediğini hatırlatmamız, işveren olarak kamu idaresinin ciddi bir şekilde bu kararları 

hayata geçirmekte ısrarlı davranmadığını ortaya koymaktadır.  

 

Kurum İdari Kurul kararlarına işlerlik kazandırılması, kurumların yetkisinde olan 

sorunlara ilişkin alınan kararların kesinlik taşıması ve ivedilikle uygulanması gerekmektedir. 

Ancak böylelikle sorunların çözümü noktasında tam manasıyla  bu toplantıların bir anlamı 

olabilecektir.   

 

İkinci önemli kurul olan disiplin kurullarını ise İl Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin 

Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu olmak üzere üç tanedir. Bu kurullarda  soruşturma sonucu 

sicil amirleri ve bakanlıkça verilen cezalara yapılan itirazlar görüşülmektedir. Sendikalar bu 

kurullara katılarak  üyelere verilen cezalara yapılan itiraz görüşülürken hukuka, hakkaniyete 

aykırı ve keyfi olarak verilen cezaların kaldırılmasını sağlarlar. Ayrıca üyenin hakkının 

sendikası tarafından bu kurullarda savunulacak olmasının bilinmesi nedeniyle de idarecilerin 

keyfi davranmalarının da bir ölçüde önüne geçilmiş olunmaktadır. Çünkü sendikanın varlığı 

yöneticiyi ister istemez bir oto kontrol mekanizmasına yöneltmektedir.  

 

Döner Sermaye komisyonları ise kurumun döner sermaye gelirin kime ne kadar 

dağıtılacağını ilgili yönetmelik çerçevesinde karar vermektedir. Sendika temsilcileri bu 

komisyonda yer alarak çalışanlar adına görüş bildirir. Ayrıca  çalışanları döner sermaye 

dağıtımı hakkında bilgilendirirler.  

 

Görüldüğü gibi sendikalar bu kurullar ve komisyonlar marifetiyle yönetimle bir araya 

gelmekte, sağlıkta sendika ve idari yönetim ilişkisi üye menfaati noktasında bu şekilde 

işlemektedir. Bu kurulların dışında sendikalar, hukuki anlamda üyeleri için açtıkları davalar 

ve yaptıkları başvurularla da idare ile ilişkide bulunmaktadırlar. Ayrıca sağlık alanında 

sendikalar, üyelerinin hak ve menfaatleri için çalıştıkları kurumların dışında olan YÖK, 
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Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi devlet kurumları ile de görüşmeler 

yapmaktadırlar.  

 

İdare ile üye menfaati noktasında böyle türden ilişkiler geliştiren sendikaların diğer bir 

önemli misyonu da hiç şüphesiz ki bir sivil toplum örgütü olarak sağlık alanında yaşanan 

gelişmeler ile ilgili fikir ifade etme ve öneri getirmeleridir. Sendikalar varlıklarının gereği 

olarak hizmet alanlarındaki gelişmelere seyirci kalamazlar. Alanlarındaki gelişmelere yön 

vermeye çalışırlar. Hiç şüphesiz ki sağlık alanında yaşanan her gelişme hakkında tüm sağlık 

çalışanlarını kapsayan sendikalarla idarenin de karşılıklı bir fikir alışverişinde bulunulması 

zorunluluk olmalıdır.  Ülkemizde sivil toplumun gelişmesi de bir anlamda buna bağlıdır. 

Çünkü sivil toplum örgütleri alanlarındaki gelişmelerle ilgili fikir ürettikleri ve bu fikirlere 

itibar edildiği ölçüde güçlenebilecektir. Böylelikle sivil toplum ile yönetim arasındaki ilişkiler 

de gelişecektir.  Aksi takdirde ifade edilenlerin sadece sözde kalması ve idare tarafından 

dikkate alınmaması bu ilişkilere vurulan en ciddi darbe olmaktadır.  

 

Sağlık alanında bu ilişkilerin nasıl yürüdüğüne bakacak olursak durum pek iç açıcı 

değildir. Sağlık Bakanlığı,  sendikalarla sağlık alanında yürürlüğe geçirilecek uygulamalar 

için  bir fikir alışverişi içinde olmayı önemsememektedir. Sendikalara lüzum görülürse bilgi 

vermek veya görüşlerini sadece dinlemek için çağırılacak bir kurum olarak algılamaktadır.  

Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı üzerinde tartışmalar yapılırken, oluşturulacak hastane 

birlikleri yönetimlerinde  sendikaların  çalışanlar adına yer alması gerektiğini TBMM Sağlık, 

Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda ifade etmemizin ardından yasa tasarısına “Oy 

hakkı olmaksızın görüşlerini almak üzere toplantılara yönetim kurulu kararı ile üniversiteler, 

meslek kuruluşları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, hemşirelik ve ebelik gibi mesleki 

dernek temsilcileri, genel sekreter, uzman veya diğer ilgili kişiler davet edilebilir.” gibi bir 

ifadenin eklenmesi siyasi iradenin sivil topluma bakış açısını ortaya koymaktadır.  Birçok 

yasa tasarısından sendikalar ve meslek örgütlerinin gazeteciler vasıtasıyla haberdar olması 

bile bu anlamda ilişkilerin ne kadar zayıf olduğunun bir göstergesidir.  

 

Oysa ki sorunların çözümü ve yeni uygulamalara geçilmesi noktasında sosyal 

taraflarında görüşünü alarak ortak bir platformda değerlendirme yapmak herkes için faydalı 

olacaktır. Aksi takdirde her yeni değişiklikte yaşanan sıkıntılı süreçlerin önüne geçmeye 

imkan yoktur.  Sivil toplumun büyük bir kesminin ülkemizde muhalefet olarak algılanmasının 

altında yatan temel sorunda budur.  
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Bu nedenle özellikle sağlıkta ortaya koyulacak uygulamalarda, bu uygulamaları fiilen 

yürütecek olan çalışanların tamamını temsil eden sendikalarla bu manada ilişkilerin 

güçlendirilmesi gerekmektedir. Sendikalar bu sürecin bir an önce başlaması taraftarıdır. 

Sendikaların bu ilişkinin yükseltilmek istemesindeki amacı asla idarenin yetkilerine ortak 

olmak değildir. Sendikaların amacı sadece her iki taraf içinde olumlu özellikleri olan, mevcut 

haklarda geriye gidişi önleyecek çözüm yolları bulmaktır.  

 

İdarenin de sendikaların bu amacını göz önüne alarak aynı temennilerle bu ilişkiyi 

tesis etmesi gerekmektedir. Ancak böyle bir anlayış çerçevesinde sağlıkta yönetim-sendika 

ilişkisi yararlı ve istenilen bir biçime kavuşmuş olacaktır.  

  

 


